Dobrodošli v spletnem naročanju Biodinamične kmetije Zlate misli!
Naročanje v spletni aplikaciji:
1.) V brskalniku vpišete naslov https://narocanje.zlate-misli.si/ ali kliknete
na link v mailu, ki ga prejmete ob novičkah.
2.) Odpre se Vam stran v katero vpišete svoj e-mail naslov in geslo, ki ste ga
določili. Za vstop v aplikacijo pritisnite gumb
(oranžna
puščica).V primeru, da ste geslo pozabili oblikujte novo geslo (zelena
puščica) (postopek je podrobno opisan v dokumentu prva prijava in
osnovne funkcije).

3.) Dobrodošli v aplikaciji!

Za oblikovanje naročila kliknete na velik oranžen gumb
(oranžna puščica).

4.) Odpre se Vam okence, kjer je možno izbrati datum za dostavo in s tem
tudi dostavno mesto.

Izberete datum in kraj s klikom na željenem (oranžna puščica) in gumb.
5.) Odpre se Vam okno za naročanje.
V prvem delu najdete osnovne podatke o naročilu (datum in kraj). V okencu
Stanje pred tem naročilom (v poskusnem primeru 0,00) je podatek koliko še
imate predplačila (oranžna puščica).

Znesek trenutnega naročila se sešteva v okencu Znesek naročeno (v
poskusnem primeru 7,40) (zelena puščica).
V nadaljevanju (z miško greste nižje) je naročilnica z vsemi izdelki, ki so
trenutno na voljo. Izdelki so vnešeni po skupinah (moke, zdrobi, kaše,
sokovi, ...). Izdelkov, ki jih trenutno ne vidite ni na voljo zaradi sezonskih
dejavnikov (jih ni več, kot jagode pozimi ali jih še ni, kot prosena kaša
avgusta).

.

Izdelek dodate v naročilo s klikom na + ali ga odstranite s klikom na –
(oranžni puščici). Izdelki, ki so naročeni, in njihova količina se vedno
obarva oranžno.
Po tem, ko ste željene izdelke izbrali in preverili, če v okencu Znesek
naročeno znesek ustreza naročenemu, naročilo potrdite s klikom na
okence
(zelena puščica).
6.) Aplikacija Vas še enkrat vpraša, če želite oddati naročilo. S klikom na
gumb
(oranžna puščica) naročilo dokončno oddate.

Ob oddaji naročila prejmete na svoj e-mail naslov potrditveno sporočilo o
oddaji s seznamom naročenih izdelkov.

7.) V kolikor želite naročilo popraviti je to možno.

Kliknete na gumb
(oranžna puščica) in ponovite
postopek. Naročilo lahko spreminjate do takrat, ko mi zaključimo
sprejem naročil in se spremeni status naročila iz oddano v pripravo. To je
razvidno pri zbiru naročil v osnovnem okencu Moja naročila (oranžna
puščica).

Samo delo na kmetiji in priprava izdelkov zahteva svoj čas in naročil preko
e-maila in telefona ne bomo več mogli upoštevati. V izjemnih primerih
(otežena uporaba računalnika ali nedostopnost do spleta) bo v času, ko
bo naročilnica še odprta, možno pisati na e-mail in bomo mi vnesli
naročilo za Vas, vendar naj bo to bolj izjema kot pravilo. Tako bomo v
oporo tudi tistim, ki so Vam takšna spletna orodja tuja in Vas s tem želimo
podpreti.
V kolikor ste imeli pri naročanju težavo nas kontaktirajte na
zlatemisli@gmail.com ali telefon 041/960 972. Zaradi dela, ki ga na kmetiji

opravljamo, je mogoče najbolje, da najprej napišete sporočilo. V vsakem
primeru pa dodajte telefonsko številko, da Vas lahko pokličemo. Nekatere
stvari se enostavneje rešijo preko telefona.

